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Met gepaste nabijheid 
 
Dat is nog steeds het 
motto hoe we in deze 
bijzondere tijd kerk willen 
zijn. We willen alles wat 
KAN en VEILIG is – 
binnen de normen van de 
overheid, de landelijke 
kerk én onze eigen 
Algemene kerkenraad – 
laten doorgaan. Maar wat 
niet kan…, dat kan 
voorlopig gewoon niet, 
omdat we op geen enkele  
 
 
 

 
 
 
 
 
manier elkaar en onszelf 
in gevaar willen brengen. 
En sowieso, moeten we  
veel respect opbrengen 
voor ieders gevoelens: de 
één durft het huis niet uit 
te komen en de ander 
durft meer. Het is in deze 
tijd écht een mooie 
oefening in onderling 
begrip en 
verdraagzaamheid en 
misschien vooral wel  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
zorgzaamheid voor 
elkaar. Heb je naaste lief 
zoals je jezelf lief hebt. 
Met gepaste nabijheid is 
het motto dat we het hele 
seizoen willen toepassen 
en het kan telkens  
opnieuw worden 
aangepast en toegepast 
als de maatregelen 
vanwege het VVV 
(vreselijk vervelende 
virus)  erom vragen. 
Daarom dus ook iedere 
maand een nieuwsbrief, 
omdat de situatie snel 
kan wijzigen. 

Blik op de toekomst      1 oktober 2020 
 
Mijn moeder is vierentachtig. Een hele mooie leeftijd en volgens haar eigen zeggen wil 
ze graag ten minste 120 worden. Daar hou ik haar natuurlijk aan, want het is je moeder. 
In deze coronatijd is het voor haar heel lastig, want tot maart deed ze iedere 
vrijdagavond nog de wijding in het verpleegtehuis en was ze ’s morgens in het 
bejaardentehuis om voor die “oude mensen”(!) de koffietafel te verzorgen. Inderdaad: 
mijn moeder is een vitaal mens met hier en daar wat ouderschapskwaaltjes (ze vertelt 

wel eens wat verhalen dubbel      ). Nu, in deze Coronatijd, kiest ze er bewust voor om 

niet zoveel buiten de deur te komen. Ook haar vrijwilligerswerk staat op een heel laag 
pitje. Ze mag gewoon niet komen en mem (Fries voor moeder) beseft ook, dat dat goed 
voor haar eigen gezondheid is. Maar toch ….. soms slaat de eenzaamheid toe. Iedere 
avond bel ik haar even. Rond kwart voor zeven en ze zit er gewoon klaar voor. De 
telefoon gaat één keer over en ik hoor: “Ja hoi, met mem” of “Jan Bakker, mobiel”. We 
praten even 10 minuten en dan sluiten we ook af. Het moet niet te duur worden, volgens 

haar (      ). 

Centraal thema is vaak de vraag wanneer ze weer veilig buiten de deur kan om die 
dingen te doen, die ze zo graag doet. Misschien heeft u of hebben jullie dat ook, die 
vraag. Die blik op de toekomst, dat verlangen vind ik geweldig en je ziet dat leeftijd dus 
helemaal niets uit maakt.  
In deze nieuwsbrief leest u opnieuw hoe wij zo goed mogelijk invulling willen geven aan 
die toekomst. Toch gezamenlijk een kerkdienst en als het niet lukt om daar bij te zijn, dan 
“echte” tv-beelden (in plaats van alleen maar geluid). In verbondenheid met elkaar. 
Natuurlijk hopen we met z’n allen, dat de toekomst ons daadwerkelijk samen kan 
brengen. Gelukkig hebben wij daar, net als bij het weer, geen invloed op. Hoewel ….. 
moet het samen brengen wachten tot de toekomst en is letten op elkaar en 1 ½ meter 
afstand houden en toch ook maar die gekke mondkapjes voordoen niet een blik op de 
toekomst? Precies en dat kunnen we al met z’n allen doen! Veel leesplezier. Jan Bakker 
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De scipio app …… 
Het is zo handig 

 
De kerk heeft een app en 
die is verhipte handig 
voor op je smartphone. 
We merken dat steeds 
meer mensen deze 
downloaden en er gebruik 
van maken. Je kunt er 
van alles mee: je 
aanmelden voor de 
Baalderdiensten (met één 
druk op de knop), alle 
nieuwsbrieven lezen, 
collectes betalen enz.  
 
Hoe kun je de app 
downloaden? Als je 
mailadres bij het kerkelijk 
bureau bekend is (zo niet, 
bel dan even of mail 
even, tel. 680833 of 
kerkelijkbureau@pknhard
enbergheemse.nl) kun je 
de app downloaden 
(zowel voor Apple als 
voor Android) en je met je 
mailadres aanmelden. 
 
Bijna iedereen heeft een 
smartphone. Als 
wijkgemeente 
communiceren we op 
veel manieren: deze 
nieuwsbrief, kerkklank, 
onze eigen website 
(www.pknbaalder.nl), 
facebook, instagram én 
twitter. Maar alles staat 
dus ook op de app. 
Gewoon ff doen!!!!  
 

Het noaberschap 
 
Het blijven rare tijden. 
Heel veel mensen redden 
zichzelf of hebben 
mensen om hen heen die 
hen kunnen helpen: 
familie, buren, vrienden.  
Maar als je het niet hebt 
en je moet boodschappen 
hebben en je kunt dat niet 

zelf of je hebt een 
formulier dat je zelf niet 
ingevuld krijgt of enz., enz 
schroom niet en bel het 
Noaberschap. Juist in 
deze tijd is het belangrijk 
dat we samen met en 
voor elkaar “wij(k) zijn. 
Tel. 06-18408032 
 

Gepaste nabijheid 
in de praktijk 

 
Het nieuwe normaal 
In september hebben we 
twee diensten kunnen 
houden en het is heerlijk 
dat dat weer kan. De ene 
keer waren er 81 en de 
andere keer 93 mensen. 
We kunnen tot 110 
coronaproof gaan. En 
echt, kijk maar op de 
website dat is goed 
verantwoord. Maar je 
moet je wél eerst 
aanmelden. Dat is het 
nieuwe normaal… 
Dat kan op twee 
manieren. Van maandag 
tot en met vrijdag voor de 
betreffende dienst kun je 
je aanmelden via de 
Scipio-app.  
Wilt u liever telefonisch 
reserveren, belt u dan 06-
82969932 op één van de 
volgende tijdstippen op 
maandag-, dinsdag, 
donderdag- en 
vrijdagochtend van 10-12 
uur of op woensdag- en 
donderdagavond van 18-
20 uur. 
 
Kinderactiviteiten in de 
Kamp 
Er wordt aan gewerkt om 
de jeugdactiviteiten 
tijdens de 
Baalderdiensten weer op 
te starten. We hopen dat 
dit geregeld kan worden 
vóór 11 oktober. Zo niet, 
dan zeker voor de dienst 

van 25 oktober. Houd 
voor het laatste nieuws 
rondom de 
jeugdactiviteiten social 
media in de gaten.  
We zijn nog op zoek naar 
mensen die willen helpen 
in de begeleiding van de 
kinderdienst en TOZ. Wil 
je meer weten of lijkt het 
je leuk om mee te 
draaien, meld je dan bij 
Marjolein 
(marjoleinevers@hotmail.
com) of Janine 
(ajolsman@hotmail.com) 

 
 

Komende 
Baalderdiensten 

 
Op zondag 11 oktober 
gaat ds. Yvonne van 
Benthem voor. Zij is 
predikante in de 
Marslanden en een graag 
geziene gast bij ons. Het 
thema van de dienst is 
“veiligheid” en dat is op 
een bepaalde manier wel 
heel actueel. Wanneer 
voel je je bij iemand 
veilig, wanneer niet? Hoe 
voel je je in een klas, een 
wijk, een gezin, een 
samenleving? We lezen 
het verhaal van Bileam. 
De nu-je-onderwegband 
zingt namens en voor 
ons, want zingen is er 
helaas nog niet bij…. 
Op zondag 25 oktober is 
het thema “onderzoek 
jezelf”. Voor de één iets 
heel aangenaams en 
gewoons, maar voor een 
ander kan het soms ook 
eng zijn. Wil ik wel alles 
van mezelf begrijpen? We 
lezen het verhaal van de 
twee mannen die op pad 
gaan om het nieuwe land 
Israël te onderzoeken en 
in Jericho terechtkomen. 
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Daarnaast lezen we 
psalm 139 over God die 
ons beter kent dan we 
onszelf kennen. Ds. Wim 
van der Wel is de 
voorganger, het 
liedboekkoor zingt weer 
namens ons.  
 

De levende kerk live 
 
We zijn er inmiddels in 
geslaagd om een live-
stream te maken van de 
diensten. In goed 
Nederlands: je kunt de 
diensten live op je 
computer thuis volgen als 
je naar youtube pkn 
Baalder gaat en dan de 
live-stream zoekt. 
Uiteraard kun je de dienst 
na afloop terugzien, maar 
op het moment zélf kijken 
kan dus! Geweldig dat we 
dat voor elkaar hebben 
gekregen. 
 

Nog een paar 
praktische zaken 

tot slot 
 
Als de dienst is afgelopen 
verlaten we de zaal op 
aanwijzing van de vier 
coördinatoren, zodat we 
ook daar gepaste afstand 
houden. 
 
Na afloop van de dienst 
kan er helaas GEEN 
koffiedrinken zijn op dit 
moment. En je jas moet je 
ook meenemen de kerk 
in. Zelfs naar de wc gaan 
….. moet thuis! 
 
En dat allemaal onder dat 
motto “gepaste nabijheid” 
 
We zoeken ook nog een 
paar mensen die tijdens 
de diensten BHV’er willen 
zijn. Je krijgt een cursus 

en bent 1x in de 5 
diensten aan de beurt. 
Informatie bij Wim 
Laarman, 
wimlaarman@hotmail.co
m 

 
 

De kerkenraad  
gaat er anders uitzien 

deel 2 
 
De afgelopen twee 
kerkenraadsvergade-
ringen hebben we 
gepraat met elkaar hoe 
we zo efficiënt mogelijk 
(dat mensen heldere en 
overzichtelijke taken 
hebben die ze goed 
aankunnen en die ze 
graag doen) én zo 
effectief mogelijk (dat het 
werk in de wijk zo goed 
mogelijk wordt gedaan) 
gedaan kan worden. We 
hebben nu een nieuwe 
opzet die we graag willen 
gaan doorvoeren.  
 
Die opzet willen we hier 
graag uitleggen vanwege 
drie redenen. De eerste 
is, dat we het gewoon 
belangrijk vinden om het 
aan jullie te vertellen om 
transparant te zijn. De 
tweede is omdat we 
volgens de kerkorde (het 
boek met regels in de 
kerk) het aan jullie 
moeten vertellen en jullie 
mogen zeggen als leden 
“zou je het niet anders 
doen”? Voor de 
helderheid, we hoeven er 
geen gemeente-
vergadering over te 
houden en dat is ook wel 
heel prettig, gezien de 
Coronatijd. Maar als jullie 

opmerkingen hebben, we 
horen ze graag via de 
scriba 
(scribabaalder@gmail.com)  
En de derde reden is dat 
we denken dat het een 
verbetering is, waardoor 
het gewoon als je zélf als 
gemeentelid gevraagd 
wordt voor één van die 
taken we je iets moois 
vragen. Maar helaas…, 
alle vacatures zijn bijna 
vervuld! Dus ff 
wachten…. 
 
Hoe willen we het gaan 
doen? 
Onze wijk Baalder 
hebben we kerkelijk 
verdeeld over 12 secties. 
In elke sectie zit nu één 
ouderling, één diaken en 
een aantal contact-
personen. 
De twaalf secties gaan 
we samenvoegen, zodat 
er zes secties gaan 
ontstaan. Dus we voegen 
telkens twee secties 
samen en maken daar 
ééntje van. In zo’n sectie 
komen telkens twee 
ouderlingen, maar dan 
verschillend van taak. De 
ene ouderling gaat vooral 
naar de wijkkerkenraad 
en maakt dus beleid (een 
vergaderouderling zou je 
die kunnen noemen). De 
andere ouderling wordt 
een “oNderling-ouderling” 
en die gaat vooral 
mensen in de 
sectie/straat bezoeken 
samen met de 
contactpersonen. Per 
saldo hebben we dus zes 
vergaderouderlingen 
nodig én zes 
onderlingouderlingen. 
De 12 sectiediakenen 
gaan we in de loop van 
de tijd terugbrengen naar 
6 sectiediakenen. Al die 
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diakenen krijgen ook een 
taak naast het sectiewerk: 
noaberschap, eetcafé 
enz.  
 
Het werk in de 
kerkenraad… 
We gaan twee soorten 
kerkenraad maken. De 
KLEINE kerkenraad gaat 
max. 10 keer per jaar 
vergaderen en doet dan 
wat de huidige 
kerkenraad ook doet: het 
beleid bedenken en 
uitvoeren. Daarin zitten 
dan een voorzitter, een 
secretaris, een 
jeugdouderling, een 
ouderling-
kerkrentmeester (gaat 
over het geld), een 
predikant, 6 vergader-
ouderlingen en 7 
diakenen (zes wijk-
diakenen en een 
vergaderdiaken). Dat zijn 
in totaal 18 mensen, waar 
we nu zo’n 30 mensen 
hebben. 
 

 
 
Er is ook een Grote 
KERKENRAAD en die 
vergadert max. 4x per 
jaar. In de praktijk moet 
deze over grote 
beleidsstukken (nieuwe 
beleidsplannen, 
jaarplannen) vergaderen 
en kan al het andere 
overlaten aan de kleine 
kerkenraad. De grote 
kerkenraad kan dan 
vooral dingen bespreken 
die zinvol zijn voor de 
wijkteams zélf. Er zitten 

dezelfde mensen in als in 
de Kleine Kerkenraad én 
de zes onderling-
ouderlingen (en een 
kerkrentmeester) zitten 
daar ook bij. Dat zijn dus 
dezelfde 30 mensen die 
nu ook in de kerkenraad 
zitten, maar omdat die 
maar 4x per jaar 
vergadert i.p.v. 10x is het 
aantal vergaderingen dus 
echt lager. 
Per saldo hoeven er zo 
minder mensen te 
vergaderen én zijn er 
minder mensen nodig om 
alle taken te doen. En tot 
slot blijven we ook nog 
ons werk in de wijk op 
peil houden.  
 
Verloop 
Mochten er reacties 
vanuit de wijk zijn, dan 
horen we die graag voor 
15 oktober. In de maand 
november willen we dan 
een definitief besluit 
nemen en ons 
huishoudelijk reglement 
erop aanpassen. En als 
het allemaal lukt – want 
het blijft coronatijd en 
daarmee onzeker – willen 
we in de eerste dienst 
van december de nieuwe 
mensen bevestigen en op 
de nieuwe manier gaan 
werken. 

 
De koffieochtenden 

 
Normaal bent u (de 70+ 
groep) van ons gewend 
dat we 3 koffieochtenden 
houden per winter-
seizoen.  
 
De eerste is altijd in 
November. Maar gezien 
de huidige situatie rond 
Corona lijkt het ons niet 
verstandig om ± 30 
mensen uit de risicogroep 

zo dicht op elkaar te laten 
zitten. En aangezien we 
ook van een beetje 
gezelligheid houden, wat 
toch een onderdeel van 
deze bijeenkomsten is, 
lijkt het ons beter om 
even te wachten op 
betere tijden wat dit 
betreft.                 
Namens de Diaconie. 
 

Een compliment 
 
We zijn vaak niet zo 
gewend om een 
compliment te geven en 
zeker niet om die te 
accepteren.  
In de afgelopen weken, 
maanden is er ontzettend 
veel werk door heel veel 
mensen gedaan. 
Zichtbaar en onzichtbaar, 
zeker en onzeker, maar 
elke keer samen en 
elkaar helpend. 
  
Compliment 
 
Ik dacht al wel 
dat ik het kon 
maar was toch  
wat gestrest. 
 
Ik aarzelde 
toen ik begon, 
maar daarna 
ging het best. 
 
Jij zag het, 
je zei: “Goed gedaan! 
Chapeau! Applaus! 
Mijn compliment!” 
 
En kijk: Daar heb ik nou 
wat aan. 
Wat fijn dat jij er bent! 
 

 


